
«Young Scientist» • № 6 (58) • June, 2018

П
Е

Д
А

ГО
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

145

© Іванюк Г.І., Федорова С.О., 2018

УДК 373.2.011.3-053.4:316.6:005.336.2

ЗМІСТОВО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ 
СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Іванюк Г.І., Федорова С.О.
Педагогічний інститут

Київського університету імені Бориса Грінченка

У статті подано результати вивчення змісту, технологій формування соціальної компетентності дитини 
старшого дошкільного віку в освітньому процесі закладу дошкільної освіти в умовах розбудови нової 
української школи. За результатами теоретичного аналізу окреслено сутність основних категорій із про-
блематики означеної статті та ступінь її дослідженості. Висвітлено загальна характеристика процесу со-
ціалізації дітей, зміст і технології авторського посібника «Я і світ навколо мене» (предметне та соціальне 
довкілля), що можуть бути принагідними в роботі вихователів закладів дошкільної освіти.
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Постановка проблеми. Реформування сис-
теми освіти в Україні, зокрема дошкіль-

ної, зміни соціо-культурного життя в умовах 
євроінтеграції є визначальними щодо пошуків 
відповідей на актуальні проблеми становлення 
і розвитку особистості. Формування соціальної 
компетентності дитини старшого дошкільного 
віку потребує осмислення на науковому та роз-
роблення інструментарію на практичних рівнях. 
Сучасному суспільству необхідні критично мис-
лячі, самостійні, творчі люди з розвиненим по-
чуттям відповідальності, гідності, тому актуаль-
ним є створення умов для виховання соціально 
компетентної особистості з перших років її жит-
тя. Розбудова нової української школи потребує 
налагодження узгоджених взаємозв’язків між 
дошкільною та початковою освітою. Заклади до-
шкільної освіти мають спрямувати свою роботу 
на формування у дітей певного обсягу комуніка-
цій, а саме знань, умінь, навичок і способів діяль-
ності, що є необхідним для успішної соціаліза-
ції дитини. Освітній процес закладів дошкільної 
освіти має розлогий потенціал для формування 
соціальної компетентності вихованців. Відтак на 
сьогоднішній день необхідно постійно оновлювати 
зміст та методи роботи, вдосконалювати та впро-

ваджувати нові універсальні технології розвитку 
особистості в дошкільному віці.

В оновленому Базовому компоненті дошкіль-
ної освіти (2012 р.) особливий акцент зроблено на 
соціальному вихованні дошкільника. Освітньою 
лінією «Дитина в соціумі» визначено обов’язковий 
ступінь компетентності, необхідний для продук-
тивного функціонування дитини у середовищі. 
Встановлено внормований мінімум гармонійного 
розвитку дошкільника, обов’язкового для визна-
чення його готовності до соціального життя за-
галом та до навчання в школі зокрема, що має 
супроводжуватись оновленням змісту освітньо-
виховної роботи дошкільних закладів, розробкою 
сучасних форм і методів педагогічної діяльності, 
наближенням теорії до практики [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У контексті означеної проблеми, вагомими для 
нас є матеріали досліджень сучасних україн-
ських учених з різних аспектів проблематики 
формування соціальної компетентності людини 
на різних етапах її становлення, а саме: вивчення 
мовленнєвої компетентності дитини (Н. Гавриш, 
А. Богуш); нова стратегія професійно-педагогічної 
освіти та сукупність умов, що оточують людину 
у навчально-виховному середовищі (Г. Іванюк) 
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[10, 11]; вивчення соціально-емоційного розвитку 
особистості, виховання соціально компетентного 
дошкільника (О. Кононко); вивчення ціннісних 
орієнтацій дошкільника (Т. Піроженко); розвиток 
соціальних навичок ефективної взаємодії дітей 
від 4 до 6-7 років (Т. Піроженко, К. Хартман).

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Зауважимо, що попри значну 
кількість наукових праць, у педагогічних дослі-
дженнях вивчення цієї проблеми недостатньо ви-
світлено. Велика відповідальність у формуванні 
соціально компетентного дошкільника лягає на 
дорослих, зокрема – на педагогів закладу до-
шкільної освіти. Сформованість соціальної компе-
тентності дошкільників значною мірою залежить 
від адекватного програмно-методичного забез-
печення та добору технологій, що використовує 
у своїй практиці педагог. Організовуючи свою ро-
боту, вихователь закладу дошкільної освіти має 
спиратись на науково обґрунтовані, методично 
виважені видання та планувати свою діяльність 
відповідно до методик, що якнайкраще підходять 
до формування соціальної компетентності дітей 
старшого дошкільного віку. Зауважимо, що на 
сьогоднішній день педагоги дошкільних закладів 
використовують у своїй роботі навчально-мето-
дичні посібники, які розроблені в межах окремих 
фахових методик. Оскільки дошкільний заклад 
є одним з основних інститутів соціалізації дити-
ни, необхідне постійне вдосконалення, оновлення 
та моніторинг організайно-методичного забепе-
чення щодо формування соціальної компетент-
ності дитини старшого дошкільного віку.

Мета статті полягає у розкритті змісту і тех-
нологій формування соціальної компетентності 
дітей старшого дошкільного віку в освітньому 
процесі закладів дошкільної освіти.

Виклад основного матеріалу. Вивчення праць 
сучасних українських учених засвідчує, що 
означена проблема становить значний науковий 
і практичний інтерес. Освіту людини, зокрема 
становлення дитини в дошкільному віці, розгля-
даємо у взаємозв’язках з соціально-культурни-
ми, політико-економічними чинниками. Г. Іванюк 
у статті «Гуманістична модель навчально-вихов-
ного середовища сільської школи в теоретико-
практичній спадщині О. А. Захаренка» висвітлює 
взаємозалежності між глобальними, соціаль-
но-культурними чинниками та освітою людини 
[11]. Швидкі соціально-економічні зміни в глоба-
лізованому світі зумовлюють вироблення нових 
стратегій навчання й виховання молодої гене-
рації. Тому закономірністю є потреба уточнення 
нових завдань освіти та розроблення нових тех-
нологій загалом. Насамперед важливо окресли-
ти стратегії педагогічної освіти у сучасному на-
уковому дискурсі [10]. Відтак на сучасні освітні 
стратегії вплинули зміни в реальному сьогоден-
ні. Зокрема, відбулася переорієнтація навчаль-
но-виховного процесу на формування соціально 
компетентної, активної особистості, що закріпле-
но у базових нормативно-правових документах, 
які регламентують роботу закладів дошкільної 
освіти: Законі України «Про дошкільну освіту», 
а також оновленому «Базовому компоненті до-
шкільної освіти», який є Державним стандартом 
дошкільної освіти України [1, 9]. У ньому зве-
дено показник набутих дитиною компетентнос-

тей перед її вступом до школи. Зміст Базового 
компонента дошкільної освіти побудовано від-
повідно до вікових можливостей дітей на основі 
компетентнісного підходу, тобто спрямованості 
навчально-виховного процесу на досягнення со-
ціально закріпленого результату, орієнтує осві-
тян на цілісний і загальний розвиток дитини, 
підкреслює важливість закладання в дошкільно-
му віці фундаменту для набуття у подальшому 
спеціальних знань та вмінь. Набуття компетент-
ностей дитиною дошкільного віку відбувається 
в різних видах діяльності і вимагає практичного 
засвоєння дитиною системи елементарних (до-
ступних) знань про себе та довкілля, моральних 
цінностей, уміння доречно застосовувати набуту 
інформацію. Життєво компетентний дошкільник 
поводиться самостійно і конструктивно в різних 
соціальних і життєвих ситуаціях [1].

Сучасний український науковець О. Кононко 
визначає «компетентність», як – інтегровану ха-
рактеристику особистості дошкільника основни-
ми показниками якої є: здатність орієнтуватися 
у нових умовах життя, пристосовуватися (осво-
юватися в незнайомому, набувати необхідних 
для повноцінного функціонування у ньому умінь 
і навичок, налаштовуватися на їх прийнятність 
до себе), впливати (реалізовувати свій потенці-
ал, свої здібності, відстоювати власні інтереси, 
з користю для справи та самої себе змінювати 
дійсність) [6, ст. 102].

Поняття «соціальна компетентність» за ви-
значенням О. Кононко – це цілеспрямованість 
на досягнення життєвого успіху, свідоме накопи-
чення знань та соціального досвіду, застосування 
їх у реальному житті. Отже поняття «соціальна 
компетентність» певною мірою можна вживати 
у сенсі мудрості, досконалості, доречної актуа-
лізації здібностей; тобто єдністю розуму, інтуїції 
та спостережливості дитини [6, ст. 104].

На сьогоднішній день думки науковців різ-
няться щодо єдиного визначення структури соці-
альної компетентності дошкільника. У сучасному 
науковому доробку Т. Піроженко виділяє емоцій-
но-ціннісний, соціально-когнітивний та комуні-
кативний компоненти, деякі дослідники розгля-
дають соціальну компетентність як сукупність 
пізнавального, ціннісного, емоційного, оцінного 
та поведінкового компонентів [12].

Ми погоджуємося з поглядами вчених щодо 
структури соціальної компетентності та розгляда-
ємо її як сукупність чотирьох компонентів: емо-
ційного, соціально-когнітивного, морально-цінніс-
ного та комунікативного. Комплексне формування 
цих складових у процесі виховання, навчання 
сприятиме більш гармонійному розвитку та ста-
новленню соціально компетентної особистості.

Отже, соціалізація дитини в дошкільному 
дитинстві – це складний процес становлення 
дитячої особистості у взаємодії із соціальним 
оточенням. Тому, ми вважаємо, що важливою 
є організація роботи педагога та добір змісту 
і технологій, що сприятимуть розвитку соціаль-
ної компетентності дитини. Вихователю необхід-
но зробити доцільний підбір сучасних технологій, 
раціонально спланувати свою роботу та впрова-
дити в освітній процес. Від якості добору ефек-
тивних технологій, компетентності вихователя 
залежить результативність реалізації завдань 
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щодо соціалізації дітей старшого дошкільного 
віку. Враховуючи вищезазначене, ми виокремили 
ті технології, що можуть бути використані задля 
формування соціальної компетентності старшо-
го дошкільника і розробили авторський проект 
для використання у закладах дошкільної осві-
ти. У студіюванні означеної проблеми виходимо 
з того, що комплексне інтегроване використання 
технологій розвитку дитини, має становити ці-
лісну систему визначення змісту організаційного 
і методичного забезпечення задля формування 
соціально компетентної особистості в умовах ді-
яльності закладів дошкільної освіти.

На думку А. Богуш важливою складовою со-
ціальної компетентності є комунікативна компе-
тентність дитини у контексті культури мовлен-
нєвого спілкування, формування якої передбачає 
вирішення таких завдань: розвиток комунікатив-
них здібностей дітей відповідно до кожного віко-
вого періоду (емоційне спілкування з дорослими, 
спілкування з однолітками, ініціативне спілку-
вання зі співрозмовником); засвоєння ввічливих 
форм спілкування, розвиток мовленнєвого етике-
ту; формування культури мовлення; формування 
культури спілкування [3].

Як засвідчує практика проблемним аспектом 
у процесі формування соціальної компетентності 
дошкільників, вже певний час є розвиток мов-
леннєвої компетентності. А саме: ознайомлення 
дітей з художньою літературою, описові розпо-
віді за сюжетними картинами, переказ, декла-
мування, творче розповідання, робота з дитячою 
ілюстрацією тощо. Важливо усвідомити, що фор-
мування соціально компетентної особистості не 
можливе без мовленнєвої компетентності і має 
бути на першому місці серед інших видів роботи 
педагога в освітньому закладі [2].

У навчальному посібнику А. Богуш та Н. Гав-
риш «Запрошуємо до розмови» (розповідання за 
сюжетними картинами) подано:

1. Методика навчання старших дошкільників 
розповіді за сюжетною картиною.

2. Методичні рекомендації щодо організації 
мовленнєвої роботи за змістом сюжетних картин.

3. 16 конспектів занять та 16 сюжетних кар-
тин до них.

У цьому посібнику максимально враховані 
потреби вихователів у навчально-методичному 
забезпеченні освітнього процесу згідно з норма-
тивними документами освітніх закладів. У ме-
тодичному комплекті до посібника запропоно-
вано сюжетні картини, що відображають ознаки 
чотирьох пір року (погоди, життя рослинного 
і тваринного світу, одягу людей, сезонні турбо-
ти тощо); інтереси та обставини сучасного сус-
пільства, в яких беруть участь діти (матеріаль-
не та технічне забезпечення побуту, відносини 
між людьми у суспільстві та родині, інтереси 
та потреби людей різного віку тощо); взаємини 
між дітьми у колективі; праця дорослих та ді-
тей у житті; професії людей та їх соціальна роль 
у суспільстві. Саме за умови правильної органі-
зації заняття педагогом, буде забезпечена про-
дуктивність, успішність та усвідомлення змісту 
поданої теми дітьми. У методичних рекомендаці-
ях посібника автори уникають готових конспектів 
занять, а подають тільки орієнтовні запитання до 
репродукцій, що надає змогу педагогу самостійно 

сконструювати план заняття з урахуванням осо-
бливостей дітей. Також надають методичні пора-
ди вихователю щодо організації змісту картини 
та щодо керівництва дитячими розповідями. Та-
кий підхід розкриває широкі можливості вихова-
телям не тільки для розвитку мовлення дитини, 
а й може слугувати як засіб набуття соціальних 
та природничих уявлень дітей на інших видах 
занять задля формування соціальної компетент-
ності дитини [4].

У сучасних дослідженнях українського на-
уковця Н. Гавриш, соціальна компетентність ди-
тини розглядається як інтегральна якість осо-
бистості, що складається з комплексу емоційних, 
мотиваційних, характерологічних особливостей 
і виявляється у соціальній активності та гуманіс-
тичній спрямованості особистості. Одним з голо-
вних засобів соціалізації дитини була й залиша-
ється книга. Актуальність проблеми оновлення 
методів роботи з літературними творами зумов-
лена зменшенням ролі книги й художнього слова 
в сучасному житті дитини та використання ху-
дожньої книжки, як ключового засобу у вихован-
ні, навчанні і соціалізації дитини. Погоджуючись 
з думкою автора, ми рекомендуємо вихователям 
використовувати у своїй роботі навчально-ме-
тодичний комплект «Казкові стежиночки», який 
схвалено для використання в дошкільних за-
кладах комісією з дошкільної педагогіки і пси-
хології Науково-методичної ради з питань освіти 
Міністерства і науки України. Комплект посіб-
ника складається з альбому демонстраційних 
картин-ілюстрацій, добірки літературних творів 
та методичних рекомендаціях до них. Це сучас-
ний проект, у якому педагогам запропоновано не 
лише тексти та методичні рекомендації щодо ви-
користання, а й що дуже важливо ілюстративну 
великоформатну, яскраву наочність, яка здатна 
оживити і збагатити соціальну та художню кому-
нікацію дитини. Також автори розробили розда-
вальні картки, які є ефективним методом для на-
вчання переказу літературних творів, засвоєння 
та запам’ятовування сюжетної лінії, відтворен-
ня фрагментів текстів, забезпечення свідомого 
сприйняття композиційних елементів (початок, 
середина, закінчення). Цей посібник дає вихо-
вателям можливість проводити різні за формою 
навчання організаційні заняття (індивідуальні, 
у парах, підгрупові, фронтальні). До навчально-
методичного комплекту «Казкові стежиночки» 
відібрано сімнадцять прозових текстів, але авто-
ри не обмежують вихователів у кількості, про-
те з власного досвіду рекомендують не подавати 
дітям багато творів, оскільки у дошкільному віці 
складно запам’ятовувати велику кількість тек-
стів. Для забезпечення якісного виховного впли-
ву автори вважають, що варто проводити робо-
ту з текстом поетапно, протягом декількох днів. 
Літературні твори, які запропоновані авторами 
посібника сприяють формуванню у дітей таких 
важливих якостей як: доброзичливість, друже-
любність, мудрість, співчуття, уважність, чес-
ність, чуйність. Саме розвиток цих позитивних 
рис характеру сприятимуть формуванню пози-
тивного емоційно-ціннісного ставлення дитини 
до навколишнього середовища та розвитку кри-
тичного мислення, що є важливими чинниками 
успішної соціалізації дитини [5].



«Молодий вчений» • № 6 (58) • червень, 2018 р. 148

П
Е

Д
А

ГО
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

На думку Т. Піроженко становлення ціннісних 
орієнтацій дошкільників визначаються як пріо-
ритетні психологічні чинники розвитку та осо-
бистісного зростання дитини в сучасному соціо-
культурному середовищі.

Комплексний підхід формування ціннісних 
орієнтацій, до завдань особистісного розвитку 
старшого дошкільника розроблений у навчально-
му посібнику «Компас» для дитини старшого до-
шкільного віку. Використання завдань посібника 
допоможе педагогам, психологам у роботі з роз-
витку мислення дитини, пам’яті, емоцій, комуні-
кації та її вміння регулювати власну поведінку 
на основі становлення регулюючої функції цін-
нісних орієнтацій. Пропоновані матеріали для ро-
боти з дитиною старшого дошкільного віку відпо-
відають вимогам Базового компонента дошкільної 
освіти та чинним програмам розвитку, виховання 
і навчання дітей старшого дошкільного віку, що 
затверджені Міністерством освіти і науки Укра-
їни. Сама назва посібника «Компас» спрямовує 
увагу до ключового терміну дошкільної освіти – 
«компетентність» та прагнення отримання кінце-
вого результату – різнобічно розвиненої особис-
тості дитини. Комплексна спрямованість завдань 
у посібнику допоможе педагогам у роботі з різ-
них видів діяльності дитини – ігровій, пізнаваль-
ній, художньо-образній. Завдання з посібника 
включають різні методи роботи з дітьми: читан-
ня, слухання, обговорення відповідей на запитан-
ня, виконання завдань за малюнками, робота за 
схемами. Конспекти занять посібника включають 
такі теми: сім’я, щастя, здоров’я, дружба, спів-
переживання, краса природи, краса мистецтва, 
краса техніки, зовнішня краса, самостійність, до-
питливість, творчість, цілеспрямованість, впев-
неність, сміливість, наполегливість, гроші, любов. 
У додатку подано народні та рухливі ігри для 
дітей старшого дошкільного віку, що сприяють 
формуванню позитивного ставлення до спільної 
ігрової діяльності з однолітками та дорослими, 
виховують вміння діяти за зразком та бажання 
допомагати один одному [7].

Ми солідарні з думкою вченої та, що викорис-
тання педагогами у роботі навчального посібни-
ка «Компас» сприятиме цілісному і різнобічно-
му розвитку дітей та формуванню їх соціальної 
компетентності дошкільника.

Одним з основних завдань організації різних 
форм спілкування у соціумі має стати збагачення 
інструментів, засобів взаємодії, що забезпечують 
головний результат спілкування – розуміння 
себе та іншої людини.

Відтак здатність до взаємодії з іншими ста-
новить основний зміст соціальної компетенції як 
необхідний елемент самореалізації людини, її 
успішності в різних видах діяльності, прихиль-
ності до неї осіб, котрі складають її оточення. 
Формування цієї важливої здатності є неодмін-
ною умовою нормального психічного розвитку 
дитини, а також одним з основних завдань її 
підготовки до навчання у школі. Організація 
ефективної взаємодії реалізує концепцію роз-
витку найважливіших життєвих навичок, таких 
як: спілкування, впевненість, співчуття, співпра-
ця, вирішення проблем, запобігання конфліктам, 
подолання наслідків конфліктів, залагодження 
конфліктів, переговори, медіація, примирення, 

повага до прав людини, врахування гендерних 
особливостей і активна громадянська позиція 
всіх суб’єктів освітнього простору.

У методичному посібнику до парціальної про-
грами «Вчимося жити разом» з розвитку соці-
альних навичок ефективної взаємодії дітей від 
4 до 6-7 років компетентність визначається як 
складна «особистісна характеристика дитини, 
що засвідчує достатню її обізнаність, умілість, 
вправність у певному колі питань, можна ствер-
джувати, що життєво компетентна в соціаль-
ній взаємодії дитина здатна діяти адекватно, 
конструктивно, продуктивно» [8]. Зміст завдань 
посібника побудовано за чотирма напрямами. 
Виконання завдань першого, другого, третьо-
го напрямів програми спрямоване на систем-
ну просвітницьку діяльність щодо формування 
ефективної взаємодії дошкільників із дорослими 
та ровесниками, на профілактику проявів агресії 
як моделі поведінки. Головна тема роботи першо-
го напряму – «Простір, дружній до дитини». Тут 
зазначені форми взаємодії дорослих, що збага-
чують досвід та сприяють усвідомленню ціннос-
ті ефективної взаємодії людини серед людей. 
Другий-третій змістові напрями завдань містять 
у собі методичні рекомендації, форми та методи 
роботи педагога, що сприяють розвитку позитив-
ної конструктивної взаємодії дитини з оточен-
ням, а саме:

1. Орієнтовне перспективне планування робо-
ти вихователя.

2. Ігри комунікативної спрямованості.
3. Психологічні вправи (етюди).
4. Твори малих форм фольклору.
5. Орієнтовна тематика та приклади розробок 

комплексних розвивальних занять.
Четверта змістовна лінія спрямована на опе-

ративну гуманну за суттю реакцію дорослих при 
виникненні агресивних проявів у дитини. Пере-
форматування вирішення життєвих проблем 
на адекватні та конструктивні дії у спілкуванні 
з оточенням [8].

Ми опираємося на думку Г. Іванюк, що дає 
змогу зрозуміти важливість створення умов для 
взаємодії дитини дошкільного віку із соціальним 
оточенням, що є важливим «засобом формуван-
ня життєздатної особистості» [11]. Це міркування 
спонукало нас до пошуків нових шляхів реалі-
зації освітніх завдань з формування соціальної 
компетентності у дітей старшого дошкільно-
го віку. В авторському посібнику С. Федорової 
«Я і світ навколо мене» подано основний зміст, 
форми, методи щодо формування соціальної 
компетентності дітей старшого дошкільного віку.

Пізнавати навколишній світ і себе в ньому 
дитина починає змалку. Закладені природою до-
питливість, бажання пізнавати нове спонукають 
її до безкінечних запитань. Щоб допомагти дити-
ні пізнати і зрозуміти світ, у рамках досліджен-
ня нами був розроблений та поданий до друку 
проект навчального посібника «Я і світ навколо 
мене» (предметне і соціальне довкілля). У посіб-
нику подано завдання, які допоможуть пізнати 
дитині світ предметного і соціального довкілля 
через доступні для дитячого сприйняття поняття. 
Вихователі дошкільних закладів можуть вико-
ристовувати його для організації індивідуальних 
та групових занять з дітьми старшого дошкіль-
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ного віку за освітньою лінією «Дитина в соціумі» 
Базового компонента дошкільної освіти, яка пе-
редбачає ознайомлення дітей із суспільним до-
вкіллям, а батьки – для індивідуальних занять 
з дитиною вдома. З метою реалізації освітніх 
завдань розділу «Дитина в соціумі» всіх чинних 
програм розвитку, навчання та виховання дітей 
старшого дошкільного віку навчальний посібник 
«Я і світ навколо мене» (предметне та соціальне 
довкілля) укладено за темами згідно річного пла-
ну. У кожній темі запропоновано зміст педагогіч-
ної роботи, який сприятиме поступовому пізнан-
ню дитиною предметів та явищ навколишнього 
світу, розумінню причинно-наслідкових зв’язків 
у предметному і соціальному довкіллі. Результа-
том взаємодії дитини з предметним та соціаль-
ним світом має стати набуття практичних умінь 
і навичок, що є основою соціальної компетентнос-
ті. Саме за таким принципом побудовані матеріа-
ли посібника. Запропоновано завдання для моти-
вації дитини до активного пізнання предметного 
й соціального довкілля; розширення, поглиблен-
ня й формування елементарних уявлень дітей 
старшого дошкільного віку про предметний світ, 
суспільство, рідну країну, її державні символи, 
звичаї та традиції українського народу; ознайом-
лення дітей із суттєвими ознаками й особливос-
тями предметів, формування умінь їх називати; 
формування морально-етичних уявлень про вза-
ємини з іншими людьми (дорослими й однолітка-
ми); розвитку практичних умінь діяти у предмет-
ному довкіллі, особистісної культури в довкіллі; 
формування основ патріотичних почуттів, гро-
мадянської свідомості; виховання поміркованого 
і дбайливого ставлення до соціального і пред-
метного довкілля та ін. Переважна більшість, 
поданих у зошиті завдань, має практичне спря-
мування і призначена для формування і розви-
тку в дітей життєво необхідних умінь: стежи-
ти за своїм зовнішнім виглядом, берегти власні 
речі, обслуговувати себе, правильно поводитися 
у громадських місцях, із друзями тощо. Значна 
кількість завдань спонукає дітей до роздумів, ви-
словлення власної думки, ставлення до тих чи 
інших суспільних явищ, чужих і своїх вчинків, 
формують самооцінку. У процесі виконання цих 

завдань паралельно з пізнавальною інформацією 
здійснюється збагачення лексичного запасу дітей 
словами відповідної тема- тичної групи, форму-
вання умінь добирати точні слова для побудо-
ви словосполучень і речень, невеликих усних 
зв’язних висловлювань (розповідей, описів), що 
стимулює мовленнєву діяльність, збагачує мов-
лення дошкільників. У зошиті запропоновано за-
вдання і для розвитку логічного мислення дітей. 
Це завдання на зіставлення, аналіз, розрізнення 
головного і другорядного, встановлення причино-
наслідкових зв’язків. Усі завдання побудовані на 
основі малюнків, що відповідає віковим особли-
востям дітей 5-6 років. Оскільки провідною ді-
яльністю дітей дошкільного віку є гра, то значну 
кількість завдань подано в ігровій формі. Також 
у посібнику подано методичні рекомендації для 
виконання завдань. Ми вважаємо, використання 
у закладах освіти навчального посібника «Я і світ 
навколо мене» (предметне та соціальне довкілля) 
допоможе при формуванні впевненості дитини 
в собі, зміцнюватиме почуття власної гідності.

Висновки і пропозиції. За результатами ана-
лізу стану дослідженості в теоретичних джерелах 
і їх розв’язання в практиці з’ясовано, що форму-
вання соціальної компетентної дитини старшого 
дошкільного віку відбувається не шляхом одно-
стороннього впливу середовища на особистість, 
а є результатом комплексної роботи та постійної 
між особистої взаємодії (педагог ↔ дитина). Фор-
мування основ соціальної компетентності у дити-
ни, можливе за умов володіння нею знаннями про 
соціальні явища, події, взаємини. Ефективність 
вирішення дослідженої нами проблематики, зна-
чною мірою залежить від систематичного, комп-
лексного використання підібраних та доцільних за 
змістом, методів та технологій, які використову-
ють в освітньому закладі педагоги щодо форму-
вання соціально компетентного дошкільника.

У контексті означеної проблеми залишаються 
вивчення зарубіжного досвіду формування соці-
альної компетентності у старших дошкільників; 
підготовка сімейних пар до свідомого батьківства 
у руслі підготовки дітей до життя в соціальному 
середовищі; попередження негативних впливів 
оточуючого середовища на соціалізацію дітей.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация
В статье представлены результаты изучения содержания, технологий формирования социальной ком-
петентности ребенка старшего дошкольного возраста в образовательном процессе учреждения до-
школьного образования в условиях развития новой украинской школы. По результатам теоретического 
анализа обозначены сущность основных категорий по проблематике обозначенной статьи и степень ее 
изученности. Освещены общая характеристика процесса социализации детей, содержание и техноло-
гии авторского пособия «Я и мир вокруг меня» (предметная и социальная окружающая среда), которые 
могут быть использованы в работе воспитателей учреждений дошкольного образования.
Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, заведение дошкольного образования, содержа-
ние, компетентность, учебное пособие, социальная компетентность, технологии.
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CONTENT-TECHNOLOGICAL SUPPORT FOR FORMING SOCIAL COMPETENCE 
OF CHILDREN OF THE SENIOR PRESCHOOL AGE

Summary
This article presents the results of the study of content, technologies of the social competence forming 
process in the children of senior preschool age in educational process of preschool education in conditions 
of the creation the new Ukrainian school. The work is performed on the results of theoretical analysis 
the essence of main categories in the context of the problem and degree of the research. The article 
highlights the general description of the children socialization process, content and technologies of the 
author’s textbook «I and the world around me» (substantial and social environment), which can be useful 
in teachers work of pre-school educational institutions.
Keywords: children of senior preschool age, pre-school educational institution, content, competence, 
textbook, social competence, technologies.


